
 

 

 
 

ANÁLISE EM RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019 
 

 
RECORRENTE: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 
 
 

1. Trata-se do Pregão Presencial nº 14/2019, cujo objeto é a contratação de licença 
de direito de uso dos softwares VMWare Workstation Pro e Microsoft Office 365, 
no plano Business, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo suporte técnico, 
garantia e atualização das versões, para atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Pará de Minas, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência. 
 

2. A sessão pública ocorreu no dia 31 de outubro de 2019, e após a análise das 
propostas e documentações de habilitação, conforme especificações previstas no 
instrumento convocatório, restou como vencedora do processo para os itens 01 e 
02 a empresa AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. 
 

 
 
A empresa THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650 não ofertou 
proposta para o item 01, concorrendo apenas no item 02 com a empresa declarada 
vencedora. 
 
Após a declaração da vencedora, a empresa referida acima manifestou sua intenção de 
recorrer. Verificados todos os pressupostos de admissibilidade do recurso este pregoeiro 
optou por conceder a abertura do prazo recursal para envio da peça apresentando as 
razões. 
 
Em sessão pública, o motivo exposto verbalmente pelo representante da recorrente foi a 
não adoção do direito de exclusividade de participação das micro e pequenas empresas 
nas licitações até 80 mil reais. Ocorre que em sua manifestação de intenção de recurso (fl. 
147) este apenas mencionou de forma genérica o desatendimento às normas 
infraconstitucionais. 
 
A Constituição Federal é por demais clara ao garantir o amplo direito de defesa e o 
contraditório na esfera administrativa e judicial, sendo inequivocamente inconstitucional 
qualquer regramento que direta ou indiretamente enseje consequências restritivas ao 
exercício das medidas recursais no procedimento judicial ou administrativo. 
 
Em virtude destes princípios e, como não é da competência do pregoeiro analisar e decidir 
se a motivação apresentada pelo licitante encontra-se justificada, desde que diga respeito 
e apresente alguma espécie de conexão com a pretensão recursal; da mesma forma que 
não cabe ao mesmo a legitimidade de apreciar e decidir em última instância sobre o recurso 
administrativo por ventura interposto, este optou por ainda assim acatar a motivação e 
aguardar o envio da peça expondo detalhadamente os fundamentos fáticos, jurídicos e 
legais que justificariam a reforma da decisão administrativa que pretendia ver reformada. 



 

 

 
Em conformidade com o Decreto Municipal nº 10.721/2019, o prazo para apresentação das 
razões recursais se encerrava no dia 05 de novembro de 2019. Decorrido o prazo, não foi 
protocolado nenhum recurso da recorrente neste órgão, razão pela qual ficamos 
impossibilitados de julgar apenas a intenção de recurso mediante o argumento genérico de 
“desatendimento às normas infraconstitucionais”.  
 
Por meio de e-mail enviado nesta presente data (cópia na fl. 149), foi informado este fato 
tanto à empresa recorrente como a empresa declarada vencedora, que, em resposta 
também por e-mail (cópia na fl. 150) optou por abrir mão do prazo para apresentação das 
contrarrazões, haja vista que não foi enviada a peça recursal da empresa ora recorrente. 
 
Ainda assim, optamos por justificar abaixo o motivo relatado verbalmente pela empresa 
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650, para que não restem dúvidas 
quanto à observância deste órgão aos ditames legais na condução do processo. 
 
A Câmara Municipal realizou o Pregão Presencial nº 13/2019 para contratação de licença 
de direito de uso de softwares pelo período de 12(doze) meses, incluindo suporte técnico, 
garantia e atualização das versões. 
 
Neste referido processo, observamos para o item 04 - Licença de direito de uso dos 
softwares pertencentes a suíte Microsoft Office 365, no plano Business, na versão 
mais atual, com suporte técnico, garantia e atualizações pelo prazo de 12 meses o 
disposto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06 que trata da exclusividade 
de participação das micro e pequenas empresas para os itens até 80 mil reais, haja vista 
que em sua pesquisa de mercado foram encontrados ao menos três fornecedores sediados 
local ou regionalmente enquadrados como ME’s, EPP’s ou MEI’s capazes de atender ao 
objeto daquela licitação. 
 
Ocorre que este item acabou por restar deserto, não acudindo interessados em ofertar 
proposta (ata constante das fls. 03 e 03V), de modo que, no presente processo, optamos 
por licitar novamente este item mas desta feita, abrindo pra quaisquer interessados que 
atendam as exigências do instrumento convocatório, ampliando assim a concorrência. 
 
A lei 8.666/93 prevê em seu artigo 24, V, a possibilidade de dispensa nos casos em que a 
licitação restou deserta e não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração. 
 
Tínhamos todos os pressupostos para nos valermos do dispositivo, tendo em vista as 
justificativas utilizadas para contratação deste item (padronização e continuidade dos 
serviços) mas optamos por licitar novamente apenas ampliando a concorrência no item, 
com o intuito de atrair potenciais licitantes em condição de cumprir o exigido em Edital. 
 
Ante todo o exposto, passamos a decidir abaixo. 
 
DA DECISÃO 
 
Desta forma, no mérito, NEGO O PROVIMENTO DO RECURSO, considerando que a 
motivação escrita apresentada em sessão pública tornou-se vaga e genérica sem a 
apresentação da peça recursal, considerando também os termos e fundamentos acima  
aludidos , por não restar dúvida quanto à regularidade de todo o processo licitatório, sendo 
observadas todas as formalidades dos princípios da isonomia, competitividade, vinculação 
ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo. 
 



 

 

Em atenção ao inciso XXVI, do art. 12 do Decreto Municipal nº 10.721/2019, encaminham-
se os autos à decisão superior do Presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas. 
 
 
Pará de Minas, 06 de novembro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Evandro Rafael Silva 
Pregoeiro 

 
 
 
  
 
 
 
 


